
 Guide för 
njurdonator

Njur- och leverförbundet stöder personer som insjuknat och fått organtransplantationer 
samt deras anhöriga. Förbundet ger tillförlitlig information om sjukdomarna och om vården. 

I medlemsföreningarna få man tillfälle att träffa andra som upplevt likadana situationer. 

Varje frisk person kan ge en njure till någon anhörig eller annan när-
stående person. Njurtransplantationer med levande donatorer innebär 
många fördelar. För en omsorgsfullt undersökt givare är njurdonationen 

en trygg åtgärd.
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Njurtransplantation med
  levande givare

I Finland görs varje år mer än 200 njurtransplantationer. Huvudparten 

av de njurar som opereras in fås av hjärndöda donatorer. Hela tiden 

står cirka 350 personer i kö för en njurtransplantation. Väntetiden 

ligger på i genomsnitt två år. Efter en lyckad njurtransplantation kan 

mottagaren i allmänhet leva ett normalt liv, och många av dem                                 

kan återgå till arbetslivet.

Varje frisk person har en möjlighet att ge sin ena njure till någon anhörig eller annan närstående 

person. Njurtransplantationer med levande donatorer innebär flera fördelar jämfört med 

transplantation med hjärndöd donator. Den som behöver njurtransplantationen får en njure som 

med undersökningar bekräftats vara frisk, och operationen kan utföras på en i förväg planerad 

tidpunkt. För omsorgsfullt undersökta donatorer är njurdonationen en trygg åtgärd.

Om du överväger att donera en njure till någon anhörig ska du ta kontakt med en 

njurspecialist på ditt eget centralsjukhus. Han eller hon kan svara på dina frågor och inleda de 

tilläggsundersökningar som krävs.

Fördelarna med en transplantation 
med levande donator

• Den som behöver en njurtransplantation får en njure som bekräftats vara frisk.
• Transplantationen kan ske på en i förväg planerad tidpunkt när mottagarens 

hälsotillstånd är stabilt.
• Långa och osäkra väntetider kan undvikas.
• Transplantationen kan ske efter bara några få dialysbehandlingar, eller till och med 

helt utan föregående dialysskede.
• Njurar som transplanterats med levande donator börjar fungera genast efter 

transplantationen vilket har en positiv inverkan på långtidsprognosen.
• En njure av en levande donator fungerar sannolikt längre än en från en hjärndöd 

donator.



3

Enligt finsk lag får varje myndig person med förmågan att själv besluta om sin egen vård donera 

en njure till någon nära anhörig eller annan närstående person för behandling av sjukdom. 

Donatorn måste vara frisk och fri från långvariga sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar. 

Njurens struktur och funktion ska vara normala. Njurdonationer bygger alltid på frivillighet och 

en vilja att hjälpa sina närstående.

Vid njurtransplantationer med hjärndöda donatorer strävar man till god kompatibilitet mellan 

vävnadstyperna. Vävnadskompatibilitetens betydelse är mindre vid transplantationer med 

levande donatorer, och som donator kan förutom nära släktingar till exempel en make eller maka 

lämpa sig. Donatorns blodgrupp måste emellertid i allmänhet passa ihop med mottagarens. 

Vem duger som givare?

Hinder för njurdonation

• sjukdomar i njurar eller urinvägar
• diabetes
• förhöjt blodtryck i relation till åldern
• hjärt- eller lungsjukdom
• betydande fetma
• leversjukdomar
• cancer (även cancer som redan läkt)
• sjukdomar där behandlas med blodförtunnande läkemedel
• psykisk sjukdom
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Donatorsundersökningar 
inför en njurtransplantation
De undersökningar man utför inför en njurtransplantation strävar till att säkra att den njure 

som mottagaren får är frisk och att den passar honom eller henne, och till att njurdonationen 

blir en trygg åtgärd för donatorn. Undersökningarna kan i allmänhet utföras på det egna 

centralsjukhuset och tar 3–6 månader i anspråk

Blodgrupp
Mottagarens och donatorns blodgrupper undersöks med blodprov. Donatorns blodgrupp 
måste vara kompatibel (passa ihop) med mottagarens.
Donator   Mottagare

A         →  A,    AB

B       →		  B, AB

AB       →     AB

O        →    A, B, AB, O

Vävnadstyp
Vävnadstypernas kompatibilitet mellan donator och mottagare och de vita blodkropparnas 

kompatibilitet undersöks med blodprov.

Varje människa har en individuell vävnadstyp (HLA-typ). Exakt samma vävnadstyp finns 

förutom hos identiska tvillingar inte mellan två individer. Efter en transplantation upptäcker 

mottagarens vita blodkroppar den främmande vävnadstypen och kroppen börjar avstöta det 

inopererade organet. Avstötningsreaktioner kan förebyggas med läkemedel som den som 

fått en ny njure inopererad blir tvungen att använda dagligen och så länge han eller hon lever.

Kompatibilitetstestet för vita blodkroppar, dvs. det så kallade korstestet undersöker om 

mottagarens blod innehåller motkroppar mot donatorns celler. Motkropparna kan orsaka 

att den nya njuren trots avstötningshämmande medicinering snabbt förstörs efter en 

transplantation. Motkroppar kan uppstå som följd av graviditet, blodtransfusion eller tidigare 

organtransplantationer. Korstestet förnyas alltid efter eventuella blodtransfusioner, och med tre 

månaders intervaller i de fall där transplantationen blir fördröjd. Provresultatet kontrolleras ännu 

strax innan transplantationsoperationen. Ett negativt kompatibilitetstest för vita blodkroppar är 

en absolut förutsättning för att en transplantation ska kunna utföras.

Läkarundersökning, blod- och urinprover
Njurspecialisten gör en allmän läkarundersökning och ställer frågor om eventuella sjukdomar. 
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Donatorn får ge blodprov, dvs. en fullständig blodbild, inflammationsprover (CRP, sänka), 

njurfunktionsprover (kreatinin och cystatin C), levervärden samt blodets socker- och fettvärden. 

Ett urinprov tas för att undersöka om det utsöndras röda blodkroppar eller protein i urinen.

Njurarnas struktur och funktion
Storleken och strukturen hos donatorns njurar undersöks med ultraljud. En nefrografi utreder 

om det finns inbördes skillnader mellan de båda njurarnas funktion. Njurarnas förmåga att rena 

blod undersöks noggrant med alternativt en isotopundersökning eller ett johexolclearancetest. 

Njurarnas och njurartärernas anatomi undersöks med en datortomografiundersökning av 

njurartärerna. 

Hjärtfilm samt hjärt- och lungröntgen
Hjärtats och lungornas funktion undersöks med hjärtfilm (EKG) och en röntgenundersökning 

av hjärta och lungor. Enligt läkarens prövning kan man i vissa fall behöva ytterligare 

tilläggsundersökningar, som till exempel ett kliniskt belastningstest, en dygnsregistrering av 

blodtrycket eller en lungfunktionsundersökning.

Psykiaterutlåtande
Donatorns psykiska helhetssituation bedöms av en väl insatt psykiater. 

Möte med transplantationskirurgen
Om undersökningarna inga hinder för en donation råder enligt de utförda undersökningarna 

bokas därefter ett möte med transplantationskirurgerna.

Donatorsundersökningar
inför en njurtransplantation
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Donationsoperationen
Samtliga operationer för njurdonation och njurtransplantation sker på HUCS sjukhus i 

Helsingfors.

Donationsoperationen sker i allmänhet under narkos. Operationsriskerna motsvarar dem 

som råder för andra liknande operationer i allmänhet. De kan vara till exempel blödningar 

och tillfälliga blodtryckssvackor under operationen, smärta kring operationssåret eller 

sårinflammationer. Allvarliga operationskomplikationer förekommer sällan. I två veckor efter 

operationen får donatorn en medicinering som dämpar blodets koagulering för att förebygga 

blodproppar. 

Efter en donationsoperation vårdas man på sjukhus i cirka 5 dygn. Beroende på arbetets art 

skrivs i allmänhet en konvalescentsledighet ut för 4–6 veckor. 

Efter en njurdonation
Om man har donerat sin ena njure har man bara kvar hälften av sin tidigare njurfunktion. 

Kroppen förmår emellertid kompensera för bortfallet, och funktionen i den njure man har kvar 

stiger småningom så att den totala kapaciteten motsvarar cirka 70 procent av det normala. 

Det räcker i allmänhet till för att de laboratorieundersökningar som mäter njurfunktionen ska 

hållas på normal nivå. Olika undersökningar har kunnat påvisa att njurdonatorer har samma 

eller en något förhöjd risknivå som befolkningen i allmänhet att i något senare skede insjukna 

i kronisk njursjukdom. Hos vissa donatorer kan det förekomma att blodtrycket småningom 

stiger och att små mängder protein utsöndras i urinen.

Uppföljningsundersökningarna fortsätter för njurdonatorns del inom specialsjukvården hela 

livet ut. Polikliniska besök på det egna centralsjukhuset sker 1–3 och 12 månader efter 

operationen och därefter med fem års intervaller. 
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Tillstånd som krävs för en njurdonation
Donatorn ska ge sitt skriftliga samtycke till donationen. Åtgärden för att ta ut njuren kräver 

tillstånd av Valvira.

Donatorn och mottagaren ska lämna in sina ämbetsintyg till HUCS klinik för 

organtransplantationer och leverkirurgi. Myndighetsansökningar och registertillstånd för 

uppföljningsinformation ska undertecknas på sjukhuset före operationen.

Givarens socialskydd
Donatorsunderökningarna, sjukhusvården i samband med donationsoperationen och 

den senare polikliniska uppföljningen är kostnadsfria för donatorn. Donatorn har rätt till en 

dagpenning från FPA i samma storlek som sjukdagpenningen om inte hans eller hennes 

arbetsgivare betalar lön under frånvaroperioden.

Sjukhusets socialarbetare ger tilläggsinformation i socialskyddsärenden vid njurdonation. Om 

de eventuella effekter en njurdonation kan få på en privat sjukförsäkring lönar det sig att höra 

sig för hos det bolag som beviljat försäkringen.

Mer om njurdonation
Njur- och leverförbundet ger tilläggsinformation om njurtransplantationer och om 

njurdonation. Genom förbundet och dess medlemsorganisationer har du dessutom 

möjlighet att komma i kontakt med personer som donerat en njure.

Tilläggsinformation kan fås av:

Njurspecialister, dvs. nefrologer, samt dialysavdelningar
Organtransplantationer och leverkirurgi, Transplantationsexpeditionen, 
HUCS bukcentral,  09 4711
Njur- och leverförbundet, www.munuainen.fi, 050 3415 966
KYLLÄ elinluovutukselle, www.elinluovutuskortti.fi

Som experter har fungerat:
Satu Mäkelä, docent, bitr. överläkare, specialläkare i inremedicin och nefrologi, TAYS
Heikki Saha, docent, avdelningsöverläkare, specialläkare i inremedicin och nefrologi, TAYS
Eero Honkanen, docent, överläkare, nefrologiska kliniken, HUCS
Helena Isoniemi, professor, överläkare, Organtransplantation och leverkirurgi, HUCS bukcentral
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Njur- och leverförbundet
 
 
Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. 
I medlemsföreningarna kan man träffa andra som gått igenom samma sak. I för-
bundet ingår 19 medlemsföreningar som sammanlagt har 6000 personmedlem-
mar. Vem som helst som är intresserad kan gå med i en förening. Det bästa sät-
tet att stöda förbundets och föreningens mål och verksamhet är att bli medlem.
 
Information
Anpassningen till en sjukdom kräver information och nya kunskaper. Förbundet 
ger tillförlitlig information om njur- och leversjukdomar samt om organtransplan-
tationer. Förbundet gör de insjuknades situation känd och korrigerar fördomar.
 
Hopp
Förbundet förmedlar kamratstöd och möjligheten att dela erfarenheter. Frivillig-
verksamhet ökar det egna och närståendes välbefi nnande samt skapar sam-
hörighet. Vid livets stora förändringar ger förbundet vänskap och ett ställe att 
agera på.
 
Stöd
Den förändrade livssituationen kräver nya metoder för att hantera vardagen. För-
bundet stöder rehabilitering, anordnar anpassningskurser och ger råd om soci-
alskyddet. På förbundets evenemang förenas nytta och nöje.

Njur- och leverförbundet
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)
www.musili.fi 

Prospekt utskrifter stöder


